MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

RAPORT
privind stadiul derulării Proiectului finanŃat din Fondul ElveŃian de
Contrapartidă şi cofinanŃat din venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului şi bugetele administraŃiei publice locale la 31.12.2011

În cadrul acŃiunii de asistenŃă financiară acordată României de Guvernul
ConfederaŃiei ElveŃiene pentru proiecte din domeniul eficienŃei energetice a
clădirilor, în continuarea programului-pilot de reabilitare termică derulat în perioada
2003-2004 la 12 blocuri de locuinŃe sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului, a iniŃiat etapa a II-a, cu derulare în perioada 2005-2011 şi, respectiv,
etapa a III-a a proiectului, cu derulare în perioada 2010-2011:
“Program pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu
funcŃiunea de asistenŃă socială şi/sau ocrotirea sănătăŃii şi aflate în administrarea
autorităŃilor administraŃiei publice locale”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1868/2005.
“Program pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din
domeniul asistenŃei sociale şi ocrotirii sănătăŃii, aflate în administrarea autorităŃilor
administraŃiei publice locale”, aprobat prin H.G. nr. 765/2010.
I.

Etapa a II-a a Programului

Scurt istoric
Din propunerile transmise de către consiliile judeŃene, pe baza criteriilor de
selecŃie stabilite în prealabil şi în urma elaborării documentaŃiilor privind auditul
energetic, în programul pilot de reabilitare termică, aprobat prin H.G. nr.1868/2005,
au fost nominalizate 20 de clădiri.
Ulterior, cadrul legislativ pentru derularea programului susmenŃionat a fost
completat prin încheierea ConvenŃiei nr.100239/21.02.2006-655GHD/07.02.2006
între Ministerul FinanŃelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul elveŃian de contrapartidă pentru
finanŃarea Programului şi a ConvenŃiei nr. 3813/07.07.2006 - 4924/27.06.2006 între
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – în calitate de coordonator al
programului şi Compania NaŃională de InvestiŃii CNI-SA – în calitate de agenŃie de
implementare a programului.
AcŃiuni întreprinse până la 31.12.2011
În baza raportărilor transmise de Compania NaŃională de InvestiŃii CNI-SA, în
calitate de agenŃie de implementare a programului, conform convenŃiei de
implementare, cu modificările şi completările ulterioare, situaŃia acŃiunilor întreprinse
pentru derularea programului este următoarea:
Centralizarea stadiului de realizare a programului, pe amplasamente este prezentată în
Anexa 1 la prezentul raport.
Pe obiective realizate, stadiul la 31.12.2011 se prezintă astfel:
• 18 obiective finalizate (poziŃiile 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 şi
20 din Anexa 1 la raport);
• 2 obiective excluse din program (poziŃia 6 şi 14 din Anexa 1 la raport).
Conform Hotărârii Guvernului nr. 1868/2005, sumele prevăzute pentru acest program
– etapa a II-a, pe surse de finanŃare, se prezintă astfel:
Total 15.538.451 lei, din care:
10.760.700 lei din Fondul elveŃian de contrapartidă,
1.194.438 lei din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale,
3.583.313 lei din venituri proprii MDRT.
Din punct de vedere financiar, până la 31.12.2011, situaŃia utilizării fondurilor alocate
programului – etapa a II-a, pe surse de finanŃare, este următoarea:
Total : 12.858.370,88 lei, din care:
9.465.257,77 lei din Fondul elveŃian de contrapartidă
1.139.228,67 lei din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale
2.253.884,44 lei din venituri proprii MDRT.
Programul a fost considerat terminat odată cu decontarea ultimei situaŃii de lucrări
corespunzătoare executării lucrărilor de reabilitare termică la obiectivele rămase în
program. La terminarea programului – etapa a II-a, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1868/2005, CNI S.A., prin ordinul de plată nr.1/21.10.2011, a virat
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului valoarea de 534.742,23 Lei,
reprezentând diferenŃa dintre suma tragerilor din Fondul ElveŃian de Contrapartidă şi
valoarea utilizată.

II. Etapa a III-a a Programului
Scurt istoric
Din propunerile transmise de către consiliile judeŃene, pe baza criteriilor de
selecŃie stabilite în prealabil, precum şi pe baza auditurilor energetice elaborate de
beneficiari, în programul pilot de reabilitare termică, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr.765/2010, au fost nominalizate 3 de obiective din domeniul ocrotirii
sănătăŃii.
Ulterior, cadrul legislativ pentru derularea programului susmenŃionat a fost
completat prin încheierea ConvenŃiei nr.604939/01.11.2010-72469/EU/25.10.2010
dintre Ministerul FinanŃelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului, privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul elveŃian de contrapartidă
pentru finanŃarea Programului şi a ConvenŃiei nr. 86801/14.12.2010–
12.114/29.11.2010, dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate
de coordonator al programului şi Compania NaŃională de InvestiŃii CNI-SA – în
calitate de agenŃie de implementare a programului.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 765/2010, sumele prevăzute pentru acest program
– etapa a III-a, pe surse de finanŃare, se prezintă astfel:
Total 9.414.157 lei, din care:
6.104.275 lei din Fondul elveŃian de contrapartidă,
827.471 lei din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale,
2.482.411 lei din venituri proprii MDRT.
AcŃiuni întreprinse până la 31.12.2011
În baza raportărilor transmise de Compania NaŃională de InvestiŃii CNI-SA, conform
convenŃiei de implementare a programului al acestuia, încheiată între MDRT-CNI, cu
modificările şi completările ulterioare, pe faze de implementare a proiectului, stadiul
execuŃiei lucrărilor de reabilitare termică la 31.12.2011 se prezintă astfel:
• PoziŃia 1- Spital orăşenesc, oraş Abrud, judeŃul Alba este în execuŃie. Stadiu
execuŃie: 80 %
• PoziŃia 2- Spital judeŃean, municipiul BistriŃa, judeŃul BistriŃa Năsăud – Stadiu
execuŃie: 25 %
• PoziŃia 3- Spital clinic judeŃean de urgenŃă, municipiul Braşov, judeŃul Braşov
- s Stadiu execuŃie: 100 %.
Centralizarea stadiului de realizare a programului, pe amplasamente este prezentată în
Anexa 2 la prezentul raport.
Conform indicatorilor tehnico-economici aprobaŃi, sumele pentru acest program –
etapa a III-a, pe surse de finanŃare, se prezintă astfel:
Total 8.534.570 lei, din care:
5.840.838 lei din Fondul elveŃian de contrapartidă,
648.983 lei din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale,
2.044.749 lei din venituri proprii MDRT.
Pentru obiectivul de investiŃii Spital clinic judeŃean de urgenŃă, municipiul Braşov,
judeŃul Braşov se preconizează organizarea recepŃiei la terminarea lucrărilor de
reabilitare termică în trimestrul I al anului 2012.
Pentru obiectivele de investiŃii Spital orăşenesc, oraş Abrud, judeŃul Alba şi Spital
judeŃean municipiul BistriŃa, judeŃul BistriŃa Năsăud se preconizează organizarea
recepŃiei lucrărilor de reabilitare termică în trimestrul al II-lea al anului 2012.

Din punct de vedere financiar, la 31.12.2011, situaŃia decontărilor pentru etapa a III-a
a programului este următoarea:
Total 1.882.725,90 lei, din care:
1.418.714,99 lei din Fondul elveŃian de contrapartidă,
464.010,91 lei din venituri proprii MDRT.
0,00 lei din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice locale
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